
  

Vårdö kommunkansli, tel. 47900 
öppet måndag-fredag kl. 9-15  

e-post info@vardo.ax   
www.vardo.ax  

 

Material till Wårdö Info:  
llindfors@aland.net         Nästa nr kommer 1 februari stoppdag 25 januari 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSER  
WÅRDÖ 

INFO 2020 
 

KOMMUN- 
INVÅNARE OCH 
VÅRDÖFÖRE-
NINGAR      0,-    
 

FÖRETAG OCH 
SAMFUND I 
VÅRDÖ SAMT 
ÖVRIGA UTAN-
FÖR VÅRDÖ:    
♦  helsida 61,-
♦  halvsida  31,- 
♦  ¼ sida & 
mindre        21,-
♦  material efter 
stoppdag  +  21,- 

 

 
 

 

PRENUME-
RATION   

Via brev eller 
e-post,  
41,-/år 

 

Via hemsidan  
www.vardo.ax
ingen kostnad 

 
 

UTGIVNING              
Som regel  

första post-
dagen varje 

månad.  
Finns även på  
www.vardo.ax 

 
 

INFO-
REDAKTÖR      

Lisbeth  
Lindfors, tel.  

0457 0537066 
 

ANNONS- 
MATERIAL 

TILL 
llindfors@ 
aland.net 

Nr 1  årgång 33 

 
VÅRDÖ  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

sammanträder torsdagen den 

14 januari 2021 
kl. 19.00 på kommunkansli.  

 

Anders Englund,  
kommunfullmäktiges ordf. 

 

 

 

Året 2020 är till ända och det har varit ett mycket an-
norlunda år än de flesta av oss först tänkt. Vi har ändå 
lyckats att skapa minnen för livet och genom solidaritet 
och omtanke till varandra så har vi med facit i hand 
lyckats på många plan och haft fina stunder tillsam-
mans och förhoppningsvis lärt oss något på resan  
genom 2020.  
 

Flexibilitet och samarbete är nog de ord, om jag skall 
välja två, som har gjort 2020 ändå till ett lyckat år.  
Flexibilitet och samarbete återspeglas i hur vi har tagit 
hand om varandra, våra företaganden tillsammans 
inom privat näringsliv och inom våra kommunala tjäns-
ter. Visst har en del oplanerade överraskningar dykt upp 
under 2020 men i och med att vi hållit oss till de starka 
värden som vi har byggt upp inom vår kommun under 
en lång tid så har effekten av icke budgeterade utgifter 
inte gett oss några större bekymmer.  
 

Fastän jag inte har varit länge i tjänsten så har jag  
redan haft möjligheten att träffa många av kommun-
invånarna och fått möjligheten att lyssna på vad ni  
brinner för, hur ni tycker att en kommun som man kan 
vara stolt över skall vara. Inom de områden som jag 
bekantat mig med redan under 2020 så ser jag en stor 
sammanhållning och en vilja att jobba för att Vårdö kan 
fortsätta vara en självständig kommun. En kommun  
som har de viktiga grundläggande kommunala tjänster 
som behövs för att invånarna skall kunna leva ett bra 
och innehållsrikt liv.  
 

Från min första dag i Vårdö har jag förstått hur viktigt 
det är att dagvård, utbildning, kultur och äldreomsorg 
med mera erbjuds nära invånarna, samt att våra goda 
trafikkommunikationer till fasta Åland upprätthålls. 
Detta är något jag värnar om och kommer att vara 
mottot för mig framåt under 2021, och något som jag 
kommer att jobba mycket hårt för att upprätthålla och 
utveckla. Mitt uppdrag är att få de bästa förutsättning-
arna för Vårdö att bli en ännu starkare kommun som 
många gärna vill bosätta sig i.  
 

Med detta vill jag tacka Er alla för att vi lyckats igen, 
även om 2020 varit ett minst sagt utmanande år och 
genom flexibilitet och samarbete fortsätta att göra  
2021 till ett värdefullt år. 
 

Till er alla önskar jag ett riktigt Gott Nytt År! 

Kristoffer Barkar, tf. kommundirektör 

 
VÅRDÖ  

KOMMUN 

 

Vårdö kommun efterhör 
med allmänheten om det 
finns privata aktörer med 

intresse 
att vara med och 

utveckla rastplatsen 
vid Vårdöbron. 

 

Förslag på koncept skickas till 
info@vardo.ax 

 

 

VÅRDÖ HÄLSO-  
& SJUKVÅRDS-
MOTTAGNING  

 

 Telefontid: 
mån-tors kl. 12-13,  

tel. 0457 524 4107  

mailto:info@vardo.ax
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KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.ax  
 

KOMMUNKANSLI  tel. 47900 

tf kommundir. Kristoffer Barkar    47990 
e-post: kristoffer.barkar@vardo.ax   
Måndag - fredag kl. 9-15  
e-post: info@vardo.ax  
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ 
 

BIBLIOTEK   tel. 47970 
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen 
Öppet tisd. och torsd. kl. 13-16.30 och 18-20 
e-post: biblioteket@vardo.ax 
 

BYGGNADSKANSLI  
Byggnadsinsp. tel. 47920, 0457 3430527  
OBS! Måndagar kl. 9-15  
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax  
Kommunalteknik: för mer information,  
kontakta kommunkansli    tel. 47900  
 

CENTRALKÖK tel. 47980 
Kock Minna Pomrén-Andersson 
e-post: centralkoket@vardo.ax 
 

DAGHEMMET SOLBACKEN 
OCH FRITIDSHEM   tel. 47940 

    eller 0457 3456368  
Föreståndare Marie Lundell 
e-post: marie.lundell@vardo.ax   
 

FASTIGHETSSKÖTSEL 

Fastighetsskötare       tel.  040 5946 705 
 

SKOLA    tel. 47960 
Föreståndare Annika Karlsson 
e-post: annika.karlsson@vardo.ax  
 

SOCIALKANSLI / KST tel. 532 800  
Socialkansliet uppgår från och 
med 1.1.2021 i Kommunernas  
socialtjänst ”KST” se separat annons sid 9. 
 

STRÖMSGÅRDEN   tel. 47950 

Vik äldreomsorgsledare Desireé Zetterman 
vardagar kl. 9-15      tel. 0457 345 6175 
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    

 

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 
 

I väntan på den stora  
 Runar Salminen-utställningen  

sommaren 2021, välkomnar biblioteket till att ta 

en titt på Salminens skaparprocess. Man kan se 
Salminens figurer växa fram från skisser till mallar, 
oslipade statyer som sakta tar sin form och vaknar 
till liv.  
 

I januari blir det tyvärr inga Sagostunder i Vårdö 

bibliotek, inte något Stickcafé eller Klippmöte 
heller. Vi tar det säkra före det osäkra och följer 
rekommendationerna om att begränsa antalet till 
tio personer samtidigt.   
Alla är fortfarande varmt välkomna till biblio-
teket! Vi rekommenderar munskydd och desinfi-
cering av händerna. Håll avstånd till varandra,  
le brett under munskyddet! Det blir bättre snart.  
 

Upprop till alla Vårdöbor! 
”LILLA UTSTÄLLNINGEN” 

Har du något du samlar på - en egen fin samling 
där hemma? Kanske spargrisar, gamla verktyg, 
grytlappar eller kattfigurer? Så roligt – nu har du 

möjlighet att visa upp din samling  
i en fin glasmonter bakom lånedisken! 
Biblioteket ställer ut en ny samling varje månad  
så länge det finns samlingar att visa upp! 
Boka in din månad genom att kontakta  
Vårdö bibliotek i Messenger/per telefon/kom 
förbi när vi har öppet!  
 

JANUARIMÅNADS LILLA UTSTÄLLNING  

Dröm dig tillbaka till gamla tider!  

 
Visas from. 5.1.2021 vernissage blir tisdagen 12.1. 

kl. 18-20. Biblioteket bjuder på fika! 
 

Kom ihåg säkerhetsavståndet  
Stanna hemma om du känner dig förkyld. 
 

 

Välkommen 
till ditt bibliotek! 

 

mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
mailto:fredrik.packalen@vardo.ax
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Den vackraste julrosen  och ett varmt Tack  

till Micke Björklund och Smakbyn 
för den goda tårtan vi fick levererad den 21.12.20. 

 

Samt till 

Lions Culinaria 
för julklappen i form av en Ipad. 

 

Vi som tackar är 
boende och personal på Strömsgårdens Servicehus 

 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

Nu kan du betala kommunens fakturor via 

e-faktura / direktbetalning. 

 

 

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN (ÅVC) 
I LISTERSBY HAR ÖPPET  

• 1 oktober - 31 mars •  
enligt överenskommelse  

med Christer Norrman, tel. 041 444 2444 
 

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt. 

 

 

AVFALLSHANTERINGEN 
PÅ 

ÄNGÖ, BUSSÖ, BERGÖ 
 

Stort blandavfall och farligt avfall  
kan fortsättningsvis föras  till 
Ålands Renhållning i Norrböle,  
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 
 

Ange att ni äger en 
fastighet på Ängö, Bussö eller Bergö. 
 

Ett ”fullt bilsläp” eller ca. 1 m3 är kostnadsfritt. 

 

 
VÅRDÖ BIBLIOTEK 

 

Glöm inte det viktigaste:  

umgänge med litteratur och 
fräscha tidningar! 

 

Från årsskiftet prenumererar biblioteket på: 
Allt om jakt & vapen 
Teknikens värld 
Illustrerad vetenskap 
Praktiskt båtägande 
Skärgård 
Året runt 
Lantliv 
Stickat & Sånt, 
Matmagasinet, 
Allt om trädgård 
Kalle Ankas Pocket 
Robot  

 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

På byggnadstekniska nämndens sammanträde 
14.12.2020 beviljades följande bygglov: 
 

- nybyggnad av fritidshus om 70 m² och  
ekonomibyggnad om 18 m² på Strandbacken 
R:nr 18:6 i Vårdöby  

 
 

Byggnadstekniska nämndens följande möte 
hålls måndagen den 18 januari 2021. 
 
Handlingar till ärenden som skall behandlas 
på mötet skall vara byggnadstekniska nämn-
den tillhanda senast måndag 11 januari 2021. 

 

  

 Byggnadsinspektionen har öppet 
MÅNDAGAR kl. 8-15, tel. 47920 

 

För ärenden rörande vatten och avlopp,  
avfall och annat som rör kommunalteknik, 
kontakta kommunkansliet, tel. 018-47900, 
för närmare information. 
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR 
 

Elektroniska öronmärken för  
nötkreatur som föds år 2021  
Elektroniska öronmärken blir obligatoriska  
för nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021. 
Detta innebär att kalvarna ska i ena örat ha  
huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke 
och i andra örat hjälpmärke som är ett elektro-
niskt öronmärke (s.k. eMärke). 
 

För nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021 kan man 
beställa eMärken som ersättningsmärke för 
oanvända traditionella lediga öronmärken.  
Det är förmånligare att beställa hjälpmärket 
som ersättningsmärke än att lämna märkena 
oanvända. För dessa märken är registrerings-
avgiften redan betald.  
      
 

Anmälan om djur- 
antal till svinregistret 
Anmälan om antalet djur för tiden  
1.9 - 31.12.2020 skall vara svinregistret  
tillhanda senast 31.1.2021. Anmälan gäller  
såväl produktions- som hobbygrisar/-svin. 
Anmälan görs på fastställd blankett som kan 
skickas per e-post: sikarekisteri@mtech.fi  
eller postas till adressen: Svinregistret, PB 63, 
01301 Vanda. 
 

Blanketten kan fås från lantbrukskansliet eller 
från Livsmedelsverkets hemsida/Märkning och 
registrering av djur.  

 

Anmälan om december månads  
volymer beträffande lagringsstöd  
för  trädgårdsprodukter 

Sista inlämningsdag för anmälan om lager-
volymerna per 15 december 2020 (blankett 
228B) skall vara inlämnad till statens ämbets-
verk på Åland senast 29.1.2021.  

  

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 
 

SNÖPLOGNING 2020-2021 
Fastbosatta vårdöbor som har haft snöplogning 
förra säsongen och fortsättningsvis önskar få  
infart/väg plogad behöver ej meddela detta. 
 

Taxan för snöplogning är för hela säsongen  
180€/hushåll och för folkpensionär 120€. 
 

FASTIGHETSÄGARE 
som har snöplogning i Vårdö kommun  
BÖR UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE 
För att underlätta framfarten med snöplog 
och traktor uppmanas alla som har kommunal 
snö-plogning att märka ut sina privata infarter 
med plogpinnar. Det är även viktigt att större 
stenar vid vägkanterna märks ut så att inte den 
som utför snöplogningen riskerar att förstöra 
sin utrustning på grund av fasta hinder under 
snön. Kvistar och grenar till en höjd av 3,5 m 
skall också röjas undan. 
 

Bristfälligt utmärkta infarter plogas inte! 
 

Kommunen plogar när det är minst 7 cm snö. 
Om det blåser och driver igen kan det plogas 
vid mindre snömängder. 
 

SNÖPLOGARE DISTRIKTSVIS: 
 Sandö, Vargata, Töftö och Mickelsö   
 Sven Sjölund  tel. 0457 5267 260. 
 

 Listersby, Grundsunda,  Vårdöby, Lövö 
 och Strömsby  
 Andreas Wiman tel. 040 8288 816. 
 

 Simskäla 

 Paul-Mårten Sjölund tel. 0400 723 550. 
 

 Ängö/Bussö  
 Vidar Häggblom tel. 040 5281 828. 

 

 

Via hemsidan kan du   

kostnadsfritt prenumerera 
på Wårdö Info och nämndernas protokoll; 

 

www.vardo.ax/prenumerationer 

 

ÄNNU ÄR DET MÖRKT UTE 
- också dagtid - 

ANVÄND REFLEX! 

mailto:sikarekisteri@mtech.fi
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SISTA INLÄMNINGSDAG 
för material är 25:e,  

alltid 25:e 
månaden innan utgivning. 

 

Mail till Wårdö Info sänds  
i första hand till  

llindfors@aland.net 

 
 

Folkhälsan på Ålands planerade grupper och kurser för seniorer under våren. 
Vi följer med situationen med Covid-19 och rättar oss efter de rekommendationer som finns. 

 

Obs! Du kan anmäla från och med nu, dock ej mellan perioden 21.12 -6.1. 
 
Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej hörselnedsättningar, hör av dig för mer info).  
 Ledare Erika Borenius-Kankkonen Torsdagar kl. 10.30 – 12. 14.1- 1.4 12ggr   90€ 
Sittgymnastik Ledare Annette Hagman Tisdagar kl. 10-10.45. 19.1- 30.3  11 ggr   77€ 
Arm stark. (för alla åldrar) Ledare Maria Fjäder Onsdagar kl. 11-12. 13.1 -7.4.  12 ggr   90€ 
Balans och styrka.  Ledare Maria Fjäder Onsdagar kl.  13- 14.. 13.1 -7.4.  12 ggr 108€ 
Starka män 70+ Ledare Markus Palm Torsdagar kl. 11-12. 14.1-15.4.  12 ggr   90€ 
Starka kvinnor 70+, grupp 1 Ledare Maria Fjäder Fredagar kl. 10-11. 15.1-16.4.  12 ggr   90€  
Starka kvinnor 70+, grupp 2 Ledare: Maria Fjäder Fredagar kl. 11-12. 15.1 -16.4 12 ggr    90€ 
Yoga för seniorer Ledare Seija Säike Fredagar kl. 10.30- 11.45. 15. 16.4 12 ggr 108€ 
Balans och styrka, i lugnare tempo 
 Ledare Anki Nordman Fredagar kl.  13-14. 15.1 -16.4  12ggr     90€ 
 

I vår fortsätter även närståendevårdarträffar och HERRliga gruppen. Håll utkik efter dessa i lokaltidningar-
nas Kalendern och OBS! Det händer. Du hittar även information om vad nytt som är på gång på Folkhälsan 
på Ålands hemsida och Facebooksida. 
 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta aktiviteter, 
även utanför Folkhälsan, som kanske kan sätta till guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri.  
Tveka inte att höra av dig med frågor till  aktivitetslots Annette Hagman tfn: 52 70 63,  
e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  
 

För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordinatorn för äldre och hälsa  
tfn: 018-52 70 43, e-post: erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax eller aktivitetslotsen  
tfn: 018-52 70 63 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax  

Aktuell info om corona-pandemin 
Covid-19 

finns på www.ahs.ax 

Ålands hälso– och sjukvård 
 

Coronatelefon  
(covid-19 vårdfrågor) 

018-535 313 
 

Sjukvårdsupplysning 

tel. 018-538 500 
 

Allmänheten uppmanas 
följa med utvecklingen och  

följa givna direktiv. 

mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
mailto:erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax
mailto:annette.hagman@folkhalsan.ax
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BUSSTRAFIKEN 2021 NYTT 

 

Engångsbiljett till ordinarie pris gäller 2 h 
från inköpstid inom hela trafikområdet och  
berättigar till omstigning, returresa och fortsatt 
resa då delrutten eller returresa påbörjas inom 
120 minuter från inköpstid.  Biljetten gäller 
endast i landsortsbussarna, inte i stadsbussen.  
Exempel: 
Du kan åka på vardagar med bussarna kl. 13.05 
(vintertid 1.1.-8.6 samt 17.8.-31.12.2021) och  
kl. 16.05 (året runt) från Mariehamn, stiga av i 
Godby och fortsätta från Godby en timme senare 
till Vårdö, dvs kl. 14.35 (vintertid) respektive  
kl. 17.30 (året runt) från Godby. 
Du kan åka på vardagar från Vårdö kyrka kl. 15.40 
(vintertid) till Godby, ankomst  kl. 16.10 och åka 
tillbaka från Godby till Vårdö kl. 17.30. 
 

Sommartid, 9.6.-16.8.2021, finns på  
söndagar en ny förmiddagstur på linje 4:  
kl. 10.00 från Mariehamn till Vårdö och  
kl. 11.20 från Hummelvik till Mariehamn 
 
Eftermiddagsbussturerna från Vårdö på lördagar 
och söndagar kombinerar nu med ms Rosellas 
avgång 18.30 från Mariehamn.  
 
OCH LIKSOM TIDIGARE: 
Maxtaxa 4:50 €, även vid byte till landsorts-
bussarna till Eckerö, Geta, Saltvik, Långnäs,  
Svinö och Järsö. 
 

1 dygnsbiljett, vuxen 12 €, barn 6 €.  
Säljs i bussarna och i Ålandstrafikens kontor  
 

3 dygnsbiljett, vuxen 24 €, barn 12 €.  
Säljs i bussarna och i Ålandstrafikens kontor 
  

Giltighetstiden är 24 h / 72 h från och med 
inköpstiden.  
 
 

Vi skall vara rädda om vår busstrafik.  
Vid sidan av Eckerö har Vårdö  

den bästa busstrafiken på Åland. 
 
 

Mariehamn, Geta och Saltvik har ingen busstrafik 
på lördagar och söndagar, Lumparland (med an-
slutning till Föglö, Sottunga och Kökar) har i 
vinterturlistan en tur på lördagar och söndagar. 
Vårdö (med anslutning till Kumlinge och Brändö) 
har i vinterturlistan två turer på lördagar och en 
tur på söndagar samt i sommarturlistan två turer 
lördagar och söndagar.  

 

REGLER FÖR  
SKÄRGÅRDSFÄRJORNA 2021 
 

Det finns 58 boknings-, omboknings- och  
avbokningsregler då man reser med skär-
gårdsfärjorna. Här är några regler, som  
berör vårdöbor och företagare i Vårdö: 
 

Regel 10. Bokning av skärgårdsplats 
Skärgårdsplatser är platser som bara kan bokas 
av privatpersoner och företag som enligt befolk-
ningsdatasystemet/företagsregistret har Vårdö, 
Brändö, Kumlinge, Sottunga, Föglö eller Kökar 
som hemkommun. Skärgårdsplatser kan bokas 
efter det att turen i övrigt är fullbokad under för-
utsättning att det finns lediga skärgårdsplatser 
kvar. Skärgårdsplats kan bokas 72 h till 1 h före 
avgång. Bokning görs online eller via Ålandstrafi-
kens kontor. En skärgårdsplats per avgång kan 
bokas direkt till respektive färja. Skärgårdsplats 
kan avbokas online eller hos Ålandstrafikens  
kontor senast 6 h före avgång vecka 24-33,  
resten av året 3 h före avgång.  
 

Regel 22 Biljettpriser 
Rött eller Röd-Gult årskort berättigar till obegrän-
sat antal resor till/från/genom skärgården, även 
för bokad genomfart.  
Endast person som har åländsk skärgårdskom-
mun som hemkommun är berättigad att inneha 
röd-gult årskort.  
Röd-Gult årskort är personligt och kostar 300 € . 
 

Endast person eller företag med aktiv verksamhet 
samt åländsk skärgårdskommun som hemkom-
mun samt har sitt fordon registrerat på Åland är 
berättigad att inneha rött årskort. 
Rött årskort, bundet till ett fordon, kostar 160 €. 
 

Regel 31. Specialregel för Hummelvik/Vårdö 
Mopeder, motorcyklar, personbilar och bussar 
reser enligt skärgårdstaxa i riktning Osnäs > Hum-
melvik om bokningsbekräftelse från turistanlägg-
ning i Vårdö skickats till Ålandstrafikens kontor. 
Samt i motsatt riktning Hummelvik > Osnäs om 
betalningskvitto på övernattning från turistan-

läggning i Vårdö senaste natt har skickats till 
Ålandstrafikens kontor.  
Godstransport till/från Vårdö ska skicka in frakt-
handlingarna till Ålandstrafikens kontor före   
genomfart Osnäs  > Hummelvik v.v. Bokas för 
skärgårdstaxan, gods får inte levereras till fasta  
Åland. Taxan justeras inte i efterhand  
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Träningssugen? 
 

Vårdö FBK tränar 
tillsammans med pt-Hanna på 

onsdagar kl. 19-20  
i Vårdö skola 2.12.20 -30.4.21. 

 

Det finns ett begränsat antal 
platser och brandkåristerna har 
förtur, övriga kommuninvånare 
kan delta om plats finnes.  
 

Mer info i december Wårdö  
Info och på Facebook, 
Vårdös djungeltrumma. 
 

Hoppas vi ses! 

 
 

 

 Vårdö: 
 
 

 

Kurser på Vårdö våren 2021: 
  

5112 VINTERBADA RÄTT  
lördag 30.1.2021 kl. 13:00-13:45 Båthusviken 
 

1058 HUNDENS FÖRSTA HJÄLP 

lördag 6.2.2021 kl. 13:15-16:30   

Vårdö bibliotek  OBS! Datum! 
 

1072 TVÄTTA OCH STÄDA EKOLO-

GISKT lördag 6.3.2021 kl. 11:00-15:15  

Vårdö bibliotek  
 

7065 GLASKLART  
lördag-söndag samt ett kurstillfälle som be-

stäms på kursen 13-14.3.2021 kl. 10:00-15:00 

Vårdö bibliotek  
 

1073 VANDRING PÅ MICKELSÖ 

 lördag 27.3.2021 kl. 12:45-16:00 Start Solhult 
 

8565 GRUNDERNA I ATT HANTERA EN  

MOTORSÅG lördag 17.4.2021 kl. 9:00-14:00  

Vårdö brandstation  
 

Mediyogan fortsätter på måndagar! 
 

Som regel behövs minst åtta deltagare för 
att kursen ska kunna börja så ta med dig en 
kompis och lär er nåt nytt tillsammans. 
 

Mer information om kurserna på sid 61 
i katalogen som kom i din postlåda i mellandagarna. 

Samt på www.mariehamn.ax   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
OBS! Beroende på coronasituationen under 
läsåret kan kurser komma att inhiberas eller 
bedrivas på annat sätt än vad som sägs i  
katalogen. 

 

 
Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021 
 
Socialvården på Åland samlas från och med 2021 
under ett och samma tak. Kommunernas socialkans-
lier förs över till kommunalförbundet Kommunernas 
socialtjänst, eller kort och gott KST (tidiare Ålands 
omsorgssförbund). 
 
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service 
inom bland annat: 
 

• Tidigt stöd för barn och familj  

• Barnskydd 

• Faderskaps erkännanden  

• Avtal om vårdnad och umgänge 

• Medling i äktenskapsfrågor 

• Utkomststöd 

• Moderskapsunderstöd 

• Stöd för närståendevård (under 65 år) 

• Missbrukarvård 

• Våld i nära relationer 

• Handikappservice 

• Stöd för rörligheten 

• Färdtjänst 

• Specialomsorg 
 
Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen  
blir också delar av KST. 
 
Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och 
äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas 
av din hemkommun. 
 
Du som redan är klient inom socialvården behöver 
inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt 
till KST med stöd av lag. Om du har frågor or om ditt 
klientskap och funderingar om hur det påverkas av 
samordningen kan du vända dig till KST, kontakt-
uppgifter enligt nedan. Växeln hjälper dig till rätt  
kontaktperson. 
 
 
Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021 
 

Besöks– och   Skarpansvägen 30 
postadress  22100 MARIEHAMN 
 

Växeln   (018) 532 800 
 

E-post   info@kst.ax 
 

webbplats   www.kst.ax 
 
 
 

Kompetens  Smidighet  Trygghet 
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Salladsbord alla dagar utom soppdagar!     
 

Obs! Viss reservation för förändringar  i menyn beroende på tillgång på råvaror. 

 

Sign            
 

   Smaklig måltid! 

Strömsgårdens 
boendes mattider: 
Lunch       kl. 11.30 
Middag    kl. 16.00 
Kvällsmål kl. 19.00 

Beställning  
av lunch:  
-kryssa i listan,  
-skriv under,  
-klipp ur  
-lämna in den  
till Centralköket 

4.1 Måndag 4 Chili con carne 

5.1 Tisdag 5 Olika pajer 

6.1 Onsdag 6 Dagens fisk & dessert                              Trettondagen 

7.1 Torsdag 7 Minestronesoppa, bröd & frukt 

8.1 Fredag 8 (Sk, D) Gröt    (S) Kållåda 

9.1 Lördag 9 Stekt fisk, sås, potatis & dessert 

10.1 Söndag 10 Sjömansbiff, rödbeta & dessert 

11.1 Måndag 11 Ugnskorv, mos 

12.1 Tisdag 12 Krämig risotto med kyckling 

13.1 Onsdag 13 Dagens fisk 

14.1 Torsdag 14 Köttfärssoppa, bröd & frukt 

15.1 Fredag 15 Karrébiff, bea/gräddsås, potatis 

16.1 Lördag 16 Kycklingfärsbiffar, svampsås, potatis & dessert 

17.1 Söndag 17 Rimmat griskött, rotmos & dessert 

18.1 Måndag 18 Makaronilåda 

19.1 Tisdag 19 Schnitzel, örtsmör, potatis 

20.1 Onsdag 20 Dagens fisk 

21.1 Torsdag 21 Knackkorvssoppa, bröd & frukt 

22.1 Fredag 22 Paella 

23.1 Lördag 23 Fläsksås, mos & dessert 

24.1 Söndag 24 Fisk i ugn, potatis & dessert 

25.1 Måndag 25 Korvsås, potatis 

26.1 Tisdag 26 Köttgryta, ris 

27.1 Onsdag 27 Dagens fisk 

28.1 Torsdag 28 Spenatsoppa, ägg & frukt 

29.1 Fredag 29 (Sk, D) Gröt    (S) Schweizerbiff 

30.1 Lördag 30 Fisk i ugn, potatis & dessert 

31.1 Söndag 31 Dillkött, potatis & dessert 

1.2 Måndag 1.2 Wok, grönsaker, ris 


